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      ZZMARTWYCHWSTANIEMARTWYCHWSTANIE  PPAŃSKIEAŃSKIE  

ZZMARTWYCHWSTAŁMARTWYCHWSTAŁ  

CCHRYSTUSHRYSTUS    



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„G„GDYDY  JESZCZEJESZCZE  BYŁOBYŁO  CIEMNOCIEMNO…”…” 

Drodzy Przyjaciele! 

Jedna z misjonarek z RPA przytacza następującą rozmowę 

Afrykańczyków na temat ciemnej nocy ich życia: 

„Dzisiaj u stóp Krzyża katechista zapytał wiernych, co  

znaczy ciemna noc w naszym własnym życiu. Jeden  

z najbardziej poważanych ludzi wstał i powiedział: Jestem 

od 30 lat policjantem i muszę karać ludzi, zamykać  

w więzieniu, związywać ich dłonie, a potem słuchać ich  

krzyku. Każdego dnia to samo ... setki ludzi, każdego dnia! 

Nawet nocą, kiedy jestem w domu, słyszę ich krzyki.  

W mojej pracy przeżywam często długie noce strachu,  

nienawiści, zabijania i strasznych słów. Te noce zabijają  

pokój w moim sercu. Za nim wstała młoda kobieta  

i powiedziała, że choroba jej syna jest dla niej najdłuższą 

nocą życia. Potem przybiegł mały chłopiec, uśmiechnął się  

i powiedział, że każda noc jest dla niego smutna, bo musi 

być sam i boi się ciemności. Rodzice już dawno nie żyją,  

a przybrana mama pracuje nocą, by zarobić na życie.  

Zawsze zapala świeczkę, by chociaż trochę widzieć. Jeszcze 

wielu podchodziło do Krzyża i mówiło o tym, jaką ciemność 

przeżywają w swoim życiu. Dziwne, bo każdy miał coś do 

powiedzenia, każdy mówił o strachu, o żalu i o nocy. 

Na sam koniec katechista napisał pod Krzyżem: Może  

dlatego wczesnym rankiem Jezus Zmartwychwstał ...  

Jeszcze była noc, cierpienie i samotność, ale potem nastała 

taka jasność, że świat jej nie zapomni. I nasze noce będą  

kiedyś jasne, tylko trzeba zauważyć te małe i często  

niedostrzegalne chwile światła, które zmieniają długą  

ciemność. Jeden promyk nadziei potrafi zmienić największy 

smutek. Jedno dobre słowo, po długim milczeniu, potrafi uratować ludzkie życie. Podanie dłoni, po długim 

rozstaniu, budzi największą radość w sercu człowieka i niezwykłą siłę, by zaczynać od nowa. Prosta ludzka 

obecność pośród trudnej samotności może uratować życie ludzkie od zatracenia. I maleńka kropla dobra  

w oceanie bezsilności zmienia świat i sprawia, że ciemne noce stają się jasnymi. A Jezus ma miejsce,  

by zmartwychwstać ponownie w naszym XXI wieku” 

Święta Wielkanocne, które obchodzimy pozwalają nam radować się tajemnicą Paschy. Widzimy naszego  

Pana Jezusa Chrystusa, który przez swoje cierpienie, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie prowadzi nas  

z ciemności grzechu i śmierci do światła życia wiecznego. Poranek wielkanocny, poranek pustego grobu  

zaprasza nas, abyśmy się stali ludźmi Wielkanocy, czyli świadkami Zmartwychwstania. Pozwólmy  

Chrystusowi zmartwychwstać w nas samych. Dzielmy się światłem i radością , która płynie ze zwycięstwa 

Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Chrystus Zmartwychwstał Alleluja! 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Jana 20, 1Św. Jana 20, 1--99  

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym  

rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria  

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła  

kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc  

i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego 

ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 

«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 

położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 

grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi 

uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 

grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 

nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał  

leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale  

oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy 

wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,  

który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał  

i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 

Pisma, które mówi, że On ma powstać  

z martwych. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



KKOLEKTAOLEKTA  25.III.201825.III.2018  

Tygodniowy Budżet $  23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka $   18,742  

-ofiary złożone online  $     4,365 

Razem   $  23,107 

Brakująca suma  $         393 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND 

    $  10,135.00 

WWYMIANAYMIANA  SSYSTEMUYSTEMU  GGRZEWCZORZEWCZO  --

CCHŁODZĄCEGOHŁODZĄCEGO  W KW KOŚCIELEOŚCIELE 

Krótko przed zimą musieliśmy  

wymienić pokrycie dachu naszego 

kościoła, aby uniknąć zniszczenia 

jego wnętrza przez wodę cieknącą  

z  dachu. Dzięki Bożemu błogosła-

wieństwu i szczodrości parafian 

oraz Rycerzy Kolumba udało nam się zebrać  

potrzebną sumę $180,000 na ten cel. 

W tym okresie zimowym okazało się, że nasz system 

grzewczo-chłodzący jest w tak złym stanie,  

iż musimy go wymienić na wiosnę. Koszt tego  

projektu to $90,000-$100,000. Planujemy zacząć 

pracę po 8 kwietnia tego roku. Dlatego zwracam się 

do Was z prośbą o wsparcie finansowe tego projektu. 

W kwietniu w wysyłanych do Was zestawach kopert 

pojawią się koperty na ten cel z napisem  

Heating and Cooling Replacement Fund.  

Również będzie utworzona elektroniczna forma 

wsparcia tego projektu przez Give Central z tym  

samym napisem. Z góry dziękuję za ofiarność. Jest 

już pierwsza dobra wiadomość, jeden z parafian  

zdecydował się ofiarować jednego dolara za każdy  

ofiarowany dolar na ten cel do $ 15,000.  Czyli w ten  

sposób mielibyśmy już 30,000. 

O. Piotr Sarnicki 

Proboszcz 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW  AAPOSTOL-POSTOL-

SKICHSKICH  10, 3410, 34AA. 37. 37--4343  

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza  

w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 

«Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od 

Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 

Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł 

On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy 

byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał  

w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili,  

zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego 

dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,  

ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na  

świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego  

zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo,  

że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto  

w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje  

odpuszczenie grzechów». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKOLOSANOLOSAN  3, 13, 1--44  

Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,  

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus,  

zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co  

w górze, nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte  

z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 

Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

  

CCHRYSTUSHRYSTUS  ZZMARTWYCHWSTAŁMARTWYCHWSTAŁ    
AALLELUJALLELUJA  

Niech Zmartwychwstały Pan dodaje nam  

odwagi w umieraniu dla grzechu  

i w rodzeniu się do nowego  

życia z Chrystusem. 

Niech radość i nadzieja, które płyną z pustego 

grobu umacniają nas każdego dnia. 

Niech prawda o Zmartwychwstaniu stanie się 

naszym udziałem i niech będzie widoczna  

w naszej chrześcijańskiej postawie. 

W imieniu  naszej franciszkańskiej  

wspólnoty życzę Wam  

Radosnego Alleluja. 



Website     www.saintmargaretmary.org 

                   PO POLSKU 
 

Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański  847-658-7699 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Rozkład Mszy Św. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           7:30 pm 

Rozkład Mszy Św. Angielskich 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                             9:00 am 

                                          11:00 am 

               4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                             8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowiedź Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

BBÓGÓG  ZZAPŁAĆAPŁAĆ  

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

 

Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział  

w sprzątaniu kościoła przed Świętami, za poświęcony czas  

i  zaangażowanie. 

Również wielkie dzięki za budowę Grobu Bożego i dekorację oraz za 

ofiary złożone na zakup kwiatów do Bożego Grobu.  

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

4/07/20184/07/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

4/08/20184/08/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Michał Przybylski 

Ania Mucha 

Krzysztof Zieba 

Mateusz Markowski 

Sebastian Hess 

Kacper zapal 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Wąż 

Maria Serafin 

Jarek Kawecki 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz Szyda 

Janina Adamczyk 

 Jutro w poniedziałek wielkanocny zapraszamy na Mszę św.  

w języku polskim o 7 wieczorem. 

 W piątek  6-go kwietnia Pierwszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy na 

Mszę św. i nabożeństwo o 7.30 wieczorem. Spowiedź dla chętnych 

od 7 wieczorem. Przypominamy, że świąteczna spowiedź jest  

wystarczająca do spełnienia warunku pierwszego piątku, chyba, że 

ktoś popełniłby grzech ciężki. 

 W sobotę  7-go kwietnia podczas Mszy św. o 10 rano Biskup Malloy 

udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Z tego  

względu rannej Mszy św. o 8.30 i spowiedzi w ten dzień nie będzie. 

 We wtorek 3-go kwietnia odbędzie się próba przed bierzmowaniem 

o 6.30 PM. Również wtedy będzie spowiedź dla kandydatów do 

bierzmowania. 

 W najbliższą sobotę zapraszamy na nabożeństwo Pierwszej Soboty 

po Mszy św. o 6.30 PM. 

 W niedzielę za tydzień 8-go kwietnia Święto Bożego Miłosierdzia. 

Po mszy św. o 1 PM będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i wspólna koronka do Bożego Miłosierdzia.  

 Również w tym dniu odbędzie się Godzina Miłosierdzia od 3 do 4 

PM z modlitwami w języku angielskim. 


